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 ประวัติความเปนมากองทัพอากาศ 

 
กิจการบินของไทย เร่ิมตนในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว เม่ือ

มีชาวตางประเทศ ไดนําเคร่ืองบิน มาแสดงใหชาวไทย ไดชมเปนคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 
2454 อันทําให ผูบังคับบัญชา ระดับสูง ของกองทัพ ในสมัยน้ัน พิจารณาเห็นวา ประเทศไทย
จําเปนตองมีเคร่ืองบิน ไวเพ่ือปองกันภัย ท่ีจะเกิดแกประเทศชาติ ในอนาคต ดวยเหตุ น้ี 
กระทรวงกลาโหม จึงไดต้ัง "แผนกการบิน" ข้ึนในกองทัพบก พรอมท้ังไดคัดเลือกนายทหารบก 3 
คน ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม ไปศึกษาวิชาการ ณ ประเทศฝร่ังเศส อันไดแก พันตรีหลวงศักด์ิศัล
ยาวุธ รอยเอกหลวงอาวุธสิขิกร และ รอยโท ทิพย เกตุทัต ท้ัง 3 ทานน้ี ในเวลาตอมา ไดรับ
พระราชทานยศ และบรรดาศักด์ิ ตามลําดับ คือ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ, นาวา
อากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธ์ิ และ นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต และ 
กองทัพอากาศไดยกยองใหเปน "บุพการีของกองทัพอากาศ"  

ในขณะท่ีนายทหารทั้งสามกําลังศึกษาวิชาการบินอยูน้ันทางราชการ ไดส่ังซ้ือเคร่ืองบิน 
รวมท้ัง มีผูบริจาคเงินรวมสมทบซ้ือดวยเปนคร้ังแรก จํานวน 8 เคร่ือง คือเคร่ืองบินเบรเกตปก 2 
ช้ัน จํานวน 4 เคร่ือง และ เคร่ืองบินนิเออปอรตปกช้ันเดียว จํานวน 4 เคร่ือง อันอาจกลาวไดวา 
กําลังทางอากาศของไทย เร่ิมตนจากนักบินเพียง 3 คน และเคร่ืองบินอีก 8 เคร่ืองเทาน้ัน การบิน
ของไทยในระยะแรก ไดใชสนามมาสระปทุม หรือราชกรีฑาสโมสรในปจจุบัน เปนสนามบิน แต
ดวยความไมสะดวกหลายประการ บุพการีท้ัง 3 ทาน จึงไดพิจารณาหาพ้ืนท่ี ท่ีมีความเหมาะสม
ตอการบิน และไดเลือกเอาตําบลดอนเมือง เปนท่ีต้ังสนามบิน พรอมท้ังไดกอสรางอาคาร สถานท่ี
โรงเก็บเคร่ืองบินอยางถาวรขึ้น เม่ือการโยกยายกําลังพล อุปกรณ และเคร่ืองบิน ไปไวยังท่ีต้ังใหม
เรียบรอยแลว ในวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหม จึงไดส่ังยกแผนกการบินข้ึนเปน 
"กองบินทหารบก" ซ่ึงถือไดวา กิจการการบินของไทย ไดวางรากฐานอยางม่ันคงขึ้นแลว ต้ังแต
บัดน้ันมา กองทัพอากาศจึงถือเอา วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปเปน "วันที่ระลึกกองทัพ 
อากาศ" 

นับแตน้ันมา บทบาทของกําลังทางอากาศ ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ และมีการ
พัฒนาอยางเปนลําดับ นับต้ังแตการเขารวมรบ ในสงครามโลกครั้งท่ี 1 กับพันธมิตรในยุโรป เม่ือป 
พ.ศ. 2460 ซ่ึงทําใหช่ือเสียงและเกียรติภูมิ ของชาติ เปนท่ียอมรับ และยกยอง เปนอันมาก และ
ทางราชการไดยกฐานะ กองบินทหารบกขึ้นเปน "กรมอากาศยานทหารบก" ในเวลาตอมา 
กําลังทางอากาศ ไดพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง และเปนกําลังสําคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติ
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ทางดานตางๆ อันเปนรากฐาน ของกิจการหลายอยางในปจจุบัน อาทิ การบินสงไปรษณียทาง
อากาศ การสงแพทย และเวชภัณฑทางอากาศ เปนตน  

ในป พ.ศ. 2464 กระทรวงกลาโหม ไดพิจารณาเห็นวา กําลังทางอากาศ มิไดเปนกําลัง
เฉพาะในดานยุทธศาสตรทางทหารเทาน้ัน แตมีประโยชน อยางกวางขวางตอกิจการดานอื่นๆ อีก
ดวย จึงไดแกไขการเรียกช่ือจาก กรมอากาศยานทหารเปน "กรมอากาศยาน" และเปน "กรม
ทหารอากาศ" ในเวลาตอมา โดยใหอยูในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
โดยตรง พรอมท้ังไดมีการกําหนดยศทหาร และการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบ จากสีเขียว มาเปนสี
เทา ดังเชนปจจุบันวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2480 กรมทหารอากาศไดยกฐานะเปน "กองทัพอากาศ" 
มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันตรังสฤษฎ เปนผูบัญชาการทหารอากาศคนแรก กองทัพอากาศ จึง
ไดถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปเปน "วันกองทัพอากาศ"  

กําลังทางอากาศ ไดพัฒนาไปอยางมากมาย และไดเปนกําลังสําคัญในการปกปอง รักษา
อธิปไตยของชาติ อาทิ สงครามกรณีพิพาทอินโดจีนฝร่ังเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา รวมท้ัง
เขารวมกับกองกําลังสหประชาชาติ ในสงครามเกาหลี และรวมกับพันธมิตร ในสงครามเวียดนาม 
จากเคร่ืองบินใบพัดเพียง 8 เคร่ืองในอดีต จนมาถึงเคร่ืองบินไอพนท่ีทันสมัย ในปจจุบัน 
กองทัพอากาศ ขอยืนยัน ท่ีจะดํารงความมุงม่ันในภารกิจ ท่ีจะพิทักษ รักษาเอกราช และอธิปไตย
ของชาติ ไวใหม่ันคงสภาพตลอดไป 
 
กรอบภารกิจกองทัพอากาศ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 77 
รัฐตองพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย และ บูรณภาพแหงเขต

อานาจรัฐ และตองจัดใหมีกาลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จาเปน และ
เพียงพอ เพ่ือพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย 
ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ภารกิจกองทัพอากาศ 
พ.ร.บ. จัดระเบียบบริหารราชการ กห. พ.ศ.2551 
มาตรา 21 
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อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ 
 
 เลขอนุกรม  เปนการเรียงตัวเลข ตามกฎเกณฑโดยอาจจะเรียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ

สลับกันไปกไ็ด  ในการเรียงลําดับน้ันอาจจะเรียงลําดับแบบธรรมดาหลายชั้น หรือเชิงซอนก็ได  

ในที่น้ีพอจะแยกตามวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ไดดังน้ี 

 
วิธีบวก 
 
 จะมีการเพ่ิมข้ึนแบบเทากัน แบบเรียงลําดับ หรือมีการเพ่ิมแบบสลับซับซอน หรือ

สลับกันไปกับเรียงลําดับ 
 

ตัวอยางที่ 1 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 10 15 20 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 5 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 5 
    ตัวเลขถัดไป คือ 20 + 5 = 25 
 
 
ตัวอยางที่ 2 จงหาตัวเลขถัดไปของ  2 4 6 8 10 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 2 
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 2 
    ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 2 = 12 
 

5 10 15  20     ? 

+5   +5   +5    +5  

 

2 4  6  8  10     ? 

+2   +2   +2    +2     +2  
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อุปมาอุปไมย 

 
 อุปมาอุปไมย  ทางดานภาษา เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของคูทีไ่ดมา และคู

ถัดไปซึง่พอจะแยกยอยรูปแบบของความสัมพันธ ไดดังน้ี 
 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหน่ึงของส่ิงหน่ึงหรือเปนลักษณะสวนยอยของสวนใหญ 
 ความสัมพันธในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงขาม 
 ความสัมพันธในลักษณะหนาที่ 
 ความสัมพันธในลักษณะส่ิงของประเภทเดียวกัน 
 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ 
 ความสัมพันธในเร่ืองของลักษณะนาม 
เปนตน 

 
แบบที่ 1 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของอีกส่ิงหน่ึง  หรอืเปนลักษณะ 

สวนยอยของสวนใหญ 

ตัวอยางที่ 1 ออกซิเจน : ไฮโดรเจน     ?  :  ? 
  ก. ไนโตรเจน : ปุย    ข. นํ้า : โปแตสเซียม 
  ค. ฟอสฟอรัส : อากาศ   ง. โปรแตสเซียม : แมงกานีส 
  ตอบ  ก. ไนโตรเจน : ปุย 
  แนวคิด ไนโตรเจน เปนสวนประกอบของปุย 
    ไฮโดรเจน เปนสวนประกอบของนํ้า  

ตัวอยางที่ 2 อําเภอ : ตําบล     ?  :  ? 
  ก. จังหวัด : อําเภอ    ข. ภูมิภาค : ประเทศ 
  ค. จังหวัด : หมูบาน    ง. หมูบาน : ประเทศ 
  ตอบ  ก. จังหวัด : อําเภอ 
  แนวคิด ตําบลเปนสวนหน่ึงของอาํเภอ 
    อําเภอเปนสวนหน่ึงของจังหวัด  
ตัวอยางที่ 3 ดาย : ตะเกยีง  ?  :  ? 
  ก. หลอดไฟ : ไฟฉาย    ข. เข็ม : ดาย 
  ค. แกรไฟ : ดินสอ    ง. ดินสอ : ยางลบ 
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  ตอบ  ค. แกรไฟ : ดินสอ  
  แนวคิด ดายเปนสวนที่อยูภายในตะเกียง 
    แกรไฟ เปนสวนที่อยูภายในดินสอ 
ตัวอยางที่ 4 เพนนี : ปอนด    ?  :  ? 
  ก. มิลลิเมตร : เซนติเมตร   ข. รูป : เหรียญ 
  ค. เยน : บาท     ง. เซนต : ปอนด 
  ตอบ  ก. มิลลิเมตร : เซนติเมตร   
  แนวคิด  10 เพนนี เทากับ 1 ปอนด 
    10 มิลลิเมตร เทากับ 1 เซนติเมตร 
ตัวอยางที่ 5 ป : ศตวรรษ    ?  :  ? 
  ก. อาจารย : มหาวิทยาลัย   ข. ตัน : กิโลกรัม 
  ค. มิลลิเมตร : เมตร    ง. ปอนด : กิโลกรัม 

  ตอบ  ค. มิลลิเมตร : เมตร  
  แนวคิด  100 ป เทากับ 1 ศตวรรษ 
    100 มิลลิเมตร เทากับ 1 เมตร 
ตัวอยางที่ 6 ครีม : ผงกาแฟ    ?  :  ? 
  ก. โตะ : นักเรียน    ข. กะเพรา : หมูสับ 
  ค. ขนมจีน : แปง    ง. นักเรียน : ครู 
  ตอบ  ข. กะเพรา : หมูสับ  
  แนวคิด  ครีมกับผงกาแฟ เปนสวนผสมของเคร่ืองดื่มกาแฟ 
    กะเพรา กับ หมู สับ เปนสวนผสมของอาหารกะเพราหมูสับ 
 
 

 แบบที่ 2 ความสัมพันธในดานความหมายที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน  
 หรือตรงขามกัน 

ตัวอยางที่ 1 ดี : ชั่ว   ?  :  ? 
  ก. อดทน : เขมแข็ง    ข. ยากจน : แสนเข็ญ 
  ค. สบาย : ลําบาก    ง. ลําบาก : ตรากตรํา 
  ตอบ  ค. สบาย : ลําบาก  
  แนวคิด ดี กับ ชั่ว เปนคําที่มีความหมายตรงกันขามกัน  
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ความสามารถทางดานเหตุผล 
การสรุปเหตผุลตามหลักตรรกศาสตร แบงได  5  ประเภท 

1. การสรุปเหตผุลแบบมีเงื่อนไข 

 ขอความที่โจทยกําหนดมา คําถาม คําตอบ 
 เหต ุ ผล เหต ุ ผล 

กรณีที่ 1 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีฝนตก ดังน้ัน วันนี้แดดออก 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (ผล) ไมใช (เหตุ) 

กรณีที่ 2 ถาฝนตก แลวแดดออก 
วันนี้แดดไมออก 

ดังน้ัน 
วันน้ีฝนไมตก 

 
 เหต ุ ผล ผล สรุปไมได 

กรณีที่ 3 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีแดดออก สรุปแนนอนไมได 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (เหตุ) สรุปไมได 
กรณีที่ 4 ถาฝนตก แลวแดดออก วันนี้ฝนไมตก สรุปแนนอนไมได 

 
1. ถาฝนตกแลว  แดดจะออก  วันน้ีฝนตก  ฉะนั้น 

1)    วันน้ีแดดไมออก    2)    วันน้ีแดดออก    
3)    วันน้ี  ฟารอง    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

2. ในนาตองมีขาว  ที่ของฉันไมมีขาว  ฉะนัน้ 
1)    ขาวตายหมด    2)    นาของฉันไมมีขาว    
3)    ที่ของฉนัไมใชนา    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 3 

3. เสมาไปโรงเรียน  เสมาจะไดรับความรู  แตเสมาไมไดไปโรงเรียน  ฉะนั้น 
1)    เสมาโง     2)    เสมาขี้เกียจ    
3)    เสมาไมไดรับความรู   4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

4. หากรัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน  เรไรจะเลิกใชรถยนต  เรไรเลิกใชรถยนต  ฉะนั้น 
1)    รัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน   2)    รัฐบาลไมขึ้นราคาน้ํามัน   
3)    รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ํามัน  4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
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